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PLURAL
[PASBC]

Canal de comunicação entre os
participantes e o Sinal terá ligação
direta com o Depes
Em nova reunião com o Departamento, avanços são anunciados; Sinal reitera a
necessidade de aprimorar pontos em que atendimento ainda é considerado insuficiente

O

Sinal abriu no mês de março um canal de
comunicação exclusivo para assuntos ligados ao Programa de Assistência à Saúde
dos Servidores do Banco Central (PASBC), que
pode ser acessado por todos os participantes do
Programa. Os questionamentos e preocupações
recebidos pelo Sindicato serão consolidados e
levados à análise e discussão com a administração do PASBC, em encontros periódicos, conforme combinado com representantes do
Departamento de Gestão de Pessoas,
Educação, Saúde e Organização (Depes), em reunião realizada no último dia 25 de março.
Na mesma reunião, pré-agendada durante o encontro, em fevereiro,
com a diretora de Administração, Carolina Barros, a chefia do Depes expôs
ao Sindicato os avanços conseguidos na
solução às nossas reivindicações, informando
sobre a revitalização do Portal do PASBC. Os prestadores podem passar a encaminhar suas guias,
de forma mais simplificada, pelo Portal, o que
pode resultar na revisão dos pedidos de descredenciamento efetuados, bem como na retomada
dos atendimentos suspensos. Também foi informada a diminuição do prazo médio de reembolso
de despesas médicas, em março, para 33 dias.
O Sinal, embora continue reconhecendo a dedicação e o esforço dos servidores e funcionários

terceirizados da área, principalmente no que
tange aos cuidados dispensados aos casos clínicos de maior gravidade, reiterou sua posição de
que os avanços precisariam ser mais ágeis e consistentes, já que há mais de um ano estamos convivendo com os efeitos da pandemia da Covid-19,
prazo entendido como suficiente para se adequar
à nova situação.
Assuntos como a volta do prazo médio de reembolsos aos indicadores de
antes da pandemia, abaixo de 20
dias, o estabelecimento imediato
de canais de atendimento telefônico com os participantes em
todo o país e a atualização periódica do cadastro de prestadores
de serviços foram mais uma vez
levantados pelo Sindicato, assim
como a publicação tempestiva dos demonstrativos contábeis e dos extratos das
deliberações do Comitê Gestor.
Há ainda um longo caminho a percorrer, mas
continuaremos demandando que a gestão do PASBC se torne referência, como a grande maioria
das tarefas desenvolvidas no BC. Que as necessidades de pessoal, de desenvolvimento tecnológico e de gestão sejam efetivamente supridas, pela
importância do Programa na gestão de pessoas
dentro da Autarquia.
O PASBC é nosso.
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EDITORIAL
OLÁ PESSOAL,

A

boa recepção ao primeiro número do Sinal Plural Expresso,
informativo direcionado aos
filiados aposentados e pensionistas, gerou otimismo e
energia para que continuemos buscando estreitar nosso relacionamento com essa
grande parcela do funcionalismo, responsável por muito
do respeito e admiração que
o Banco Central do Brasil,
que acaba de completar 56
anos de existência, conquistou no âmbito nacional e internacional.
As perversas consequências da aprovação pelo Congresso Nacional da chamada
PEC Emergencial, a continuidade no enfrentamento à Reforma Administrativa e ao
Decreto nº 10.620/21, o trabalho pela aprovação do projeto
de lei que suspende por 120
dias a cobrança dos empréstimos consignados dos servidores públicos e o resultado
de mais uma reunião com a
administração do BC para cobrar melhorias no atendimento prestado pelo PASBC são os
principais temas abordados
nesta edição.
Vamos construir juntos
este boletim. Encaminhe sua
opinião sobre a qualidade do
material apresentado, sugira
assuntos que gostaria de ver
discutidos, elogie, critique.
O difícil momento que vivemos exige a união de todos nós.
Boa leitura!

[EC 109]

Mais um ataque
consumado aos servidores
e ao serviço público

O

Congresso Nacional promulgou no último dia
15 de março a Emenda
Constitucional (EC) 109. A matéria é fruto da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
186/2019, conhecida como PEC
Emergencial.
A necessidade de concessão
de novas parcelas do auxílio
emergencial, em virtude da
persistente pandemia da Covid-19, foi a “oportunidade perfeita” para que a base aliada do
governo no Parlamento acelerasse a tramitação do dispositivo. Foram necessárias apenas
duas semanas de discussões
nos Plenários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
para que, sob a pseudojustificativa de um pleito social premente, fossem inseridas mudanças permanentes no texto
da Constituição, que afetarão
não só o funcionalismo, mas
todos aqueles que necessitam
da assistência do Estado.
Além de impor o congelamento salarial de servidores – o
que impactará também os aposentados –, a EC 109 restringe concursos públicos sempre
que a relação entre despesas
correntes e receitas correntes
superar a marca de 95%. Na
prática, o dispositivo estabelece um subteto dentro da EC
95, conhecida como emenda do
teto de gastos.
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A rápida trajetória da PEC
Emergencial permitiu pouco
espaço para interlocução entre
as representações dos servidores e os congressistas. Em face
das limitações decorrentes da
pandemia da Covid-19, a mobilização se concentrou no ambiente virtual. O Sinal manteve
a defesa de que as medidas necessárias ao enfrentamento da
crise deveriam ser desvinculadas do ajuste fiscal previsto na
matéria, haja vista que este,
por sua vez, demandaria um
debate aprofundado no Parlamento, com participação ampla e atenção ao rito processual
ordinário.
A agenda de arrocho sobre
os servidores e de desmonte do
serviço público segue com ímpeto. O próximo desafio é a PEC
32/2020, chamada de Reforma
Administrativa, que já começa
a tramitar na Câmara e traz perigos, como noticiamos na edição de março do Sinal Plural
Expresso. Não dá tempo nem
de respirar: o Sinal, juntamente com as demais entidades dos
Fóruns do funcionalismo, já
prepara a mobilização contra
mais esta ameaça em tela.
Acompanhe mais notícias
em nosso site e atenda aos
chamados de sua representação sindical. Precisamos estar
juntos nesta luta. Sem união,
todos perderemos.
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[CONSIGNADOS]

Sinal atua pela suspensão
temporária de cobranças
Sindicato encaminhou ofício a autor de projeto solicitando
a busca por interlocução com o presidente da Câmara, na
tentativa de pautar matéria

O

Sinal encaminhou, no último dia 22 de março, ofício
ao senador Otto Alencar
(PSD/BA), no qual solicita do parlamentar a busca por interlocução com o presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (PP/
AL), na tentativa de pautar o Projeto de Lei (PL) 1.328/2020 naquela Casa. A matéria, de autoria
de Alencar, dispõe sobre a suspensão por 120 dias da cobrança
de créditos consignados de servidores públicos, ativos e aposenta-

dos, empregados do setor privado
e beneficiários do INSS.
Aprovado em junho do ano
passado pelo Senado Federal,
o projeto, que busca mitigar os
efeitos da crise causada pela
pandemia, segue sem previsão
de apreciação por parte dos deputados. No segundo semestre
de 2020, o autor da proposta
chegou a manter diálogo com
o então presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM/RJ), mas
não obteve sucesso.

“Os aposentados, pensionistas e funcionários públicos estão recebendo de volta nas suas
casas os filhos e netos desempregados. Mais pessoas estão
reunidas em torno da mesa para
se alimentar”, afirmou Otto
Alencar à época.
No ofício encaminhado ao
senador, o Sinal argumenta
que “A aprovação desta matéria é de suma importância
para grande parcela do funcionalismo que, em decorrência da pandemia da Covid-19,
cujos impactos sanitários e
econômicos só fazem aumentar desde o seu início, têm encontrado enormes dificuldades
para manter seus pagamentos
em dia, entrando, contra a sua
vontade, no perigoso caminho
da inadimplência”.

ELEIÇÕES
ACESSE O SVE
1
(sve.sinal.org.br) e clique em
SINAL:
“Cadastre aqui sua senha”.
garanta seu
PREENCHA SUA MATRÍCULA
2
funcional, o código de seguvoto eletrônico rança mostrado na figura e clique

A

votação eletrônica que definirá os novos Conselhos Regionais e Conselhos Fiscais
Regionais do Sinal ocorre em 14 de
abril. Para garantir o seu voto, é necessário utilizar uma chave de acesso específica do Sistema de Votação
Eletrônica (SVE).
Caso você não possua ou não
lembre qual é sua senha, cadastre
uma nova até o dia 13 de abril. Confira o procedimento:

no botão “Enviar”. Em seguida, o
Sinal encaminhará uma mensagem
para seu correio eletrônico com um
link de cadastramento de senha.
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LOCALIZE A MENSAGEM
enviada pelo Suporte Sinal
[suporte@sinal.org.br] e clique
no link mostrado.
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PREENCHA SUA MATRÍCULA
funcional, clique no botão
“Enviar” e cadastre sua nova senha (entre 3 e 15 caracteres).
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NO DIA 14 DE ABRIL NÃO
SERÁ POSSÍVEL CADASTRAR, NEM EFETUAR A
TROCA DE SENHA.
É importante também
verificar o seu endereço de
e-mail cadastrado no Sindicato. Se o endereço não
estiver correto, entre em
contato com a sua regional
antes de 13 de abril para
efetuar a atualização.
Os filiados aposentados
que ainda estão cadastrados com o e-mail @bc no
Sinal deverão atualizá-lo
em sua regional. Seu endereço atualizado de correio
eletrônico pessoal é imprescindível.
Participe. 
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NOTAS

PROVA DE VIDA
SEGUE SUSPENSA

ARTICULAÇÃO

O governo federal prorrogou, até 31 de maio, a
suspensão da exigência de prova de vida para
servidores aposentados e pensionistas. O adiamento consta da Instrução Normativa 32/2021,
publicada no último dia 15 de março, pelo Ministério da Economia.
A prorrogação não afeta o recebimento de
proventos. Em casos de suspensão do pagamento, comunique-se imediatamente com o Depes do BC para a solução.

SINAL NAS
MÍDIAS SOCIAIS
Quer receber as notícias do Apito Brasil diretamente em seu WhatsApp? Participe de
nossa lista de transmissão. Para se inscrever, envie mensagem para (61) 981458400.
SIGA-NOS
Facebook-Square facebook.com/sinalnacional
INSTAGRAM instagram.com/sinalnacional
youtube youtube.com/apitotv

CANAL DE
COMUNICAÇÃO
Reclamações, sugestões, elogios ou críticas ao
PASBC? O Sinal inaugurou em março, um novo
canal de comunicação com os servidores da
Casa, visando conhecer melhor as demandas
dos beneficiários e buscar soluções frente à administração do BC.
Para registrar seu comentário, acesse o endereço bit.ly/39nAm2E. A identificação é opcional.

Os informativos e documentos citados nas
matérias podem ser acessados na versão
digital do Sinal Plural Expresso, disponível em nosso site (sinal.org.br), na aba
“Publicações”, ou pelo QR Code ao lado.

O Decreto 10.620/2021, que centraliza as atividades de concessão e manutenção de aposentadorias e pensões, foi pauta de encontro entre o
Sinal e representantes do BC em março. O chefe
do Depes, Marcelo Cota, reconheceu que o normativo causa apreensão e é alvo da análise do
Departamento e da PGBC.
O Sindicato expôs as preocupações da categoria, não só quanto a questões burocráticas, como
o aumento no tempo para concessão dos benefícios, mas também sobre o receio de impactos
indesejáveis no relacionamento com o PASBC.
A assessoria jurídica do Sinal segue estudando o dispositivo, firme no entendimento de que o
PASBC, sendo uma garantia prevista em lei, não
pode ser retirado do corpo funcional. As entidades do Fonacate, por outra parte, trabalham na
construção da tese para confrontar o dispositivo
no Judiciário.

FIQUE ATENTO

GOLPE

Vem crescendo a clonagem de
contas no WhatsApp. Criminosos
entram em contato com a potencial vítima e solicitam um código de
validação que foi enviado por SMS para o seu
celular. Com o código, os golpistas conseguem
acessar a conta em outro smartphone e, por
exemplo, pedir dinheiro emprestado para familiares e amigos, em nome da vítima.
Para coibir este tipo de golpe, é possível utilizar a verificação em duas etapas como medida de
segurança. Para configurá-la, abra o aplicativo,
vá até “Configurações”, depois “Conta” e, então,
ative “confirmação em duas etapas”. A senha que
você criará será solicitada toda vez que a conta
for acessada em um novo smartphone e também
requerida periodicamente.

Construa, junto conosco, este
boletim. Envie comentários
e sugestões de assuntos que
você gostaria de ver aqui para
sinalplural@sinal.org.br.

Posicione a câmera do
seu smartphone sobre o
código para acessar.

